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 فرم اطالعات محققين
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 د اجراواح

سمت در 

 پروژه/طرح

وضعيت 

** 

سال 

 شروع

سال 

 خاتمه

 شماره ثبت

گزارش 

 نهايي

استفاده از ماركرهای بيوشيميایی ـ ژنتيكی در 

 جهت تشخيص باربوس ماهيان استان خوزستان
 پروژه 92/2492020222/44

پژوهشكده آبزی پروری 

 جنوب كشور
 199/84 09 41 مختومه همكار

ميگوی عظيم الجثه آب  تعيين ضریب همخونی در

 شيرین

 

 پروژه 25/2720222/249/09
پژوهشكده آبزی پروری 

 جنوب كشور
 92027/07 09 02 مختومه همكار

تعيين فرمول كروموزومی تعدادی از باربوس 

 ماهيان مهم ایران
 پروژه 90/2720222/249/02

پژوهشكده آبزی پروری 

 جنوب كشور
 061/07 00 02 مختومه همكار

مدیریت ژنتيكی در كارگاههای تكثير و ارزیابی 

 پرورش ماهيان گرمابی جنوب و جنوب غرب ایران

22/249277222/09 

 
 پروژه

پژوهشكده آبزی پروری 

 جنوب كشور
 9551/07 00 09 مختومه همكار

 WSSDبررسی و تعيين منبع بيماری لكه سفيد 

 در ميگوهای پرورشی منطقه آبادان
 پروژه 07-2492926222-00

شكده آبزی پروری پژوه

 جنوب كشور
 559/06 07 00 مختومه همكار

بررسی وضعيت بهداشت و بيماریهای مراكز تكثير و 

 پرورش ميگوی كشور

07229-2222-25-022222-

922-2 
 پروژه

پژوهشكده آبزی پروری 

 جنوب كشور
 160/00 00 02 مختومه همكار

بررسی وضعيت بهداشتی ماهيان دریایی در 

 مامایستگاه بندر ا

05222-2222-25-022222-

200-0 
 پروژه

پژوهشكده آبزی پروری 

 جنوب كشور
 9595/00 04 07 مختومه همكار

بررسی وضعيت صيدوصيادی و برخی از خصوصيات 

 زیستی ماهی ميد در سواحل استان خوزستان

05299-2222-20-022222-

200-7 
 پروژه

پژوهشكده آبزی پروری 

 جنوب كشور
 -- 9206 9205 مختومه همكار

پایش عوامل عفونی در استخرهای پرورشی ميگوی 

 ( در چوئبده آبادانL. vannameiوانمی )
 پروژه 04229-90-47-7

پژوهشكده آبزی پروری 

 جنوب كشور
 942/01 9200 9204 مختومه همكار

سنجی پرورش ميگو در سایت چوئبده آبادان امكان

ر بمنظور كنترل و پيشگيری از بيماریها با تاكيد ب

 سفيدبيماری لكه

06279-0229-26-022222-

200-0 
 پروژه

پژوهشكده آبزی پروری 

 جنوب كشور
 9991/06 9204 9206 مختومه همكار

خوزستان  گو در استانيای پرورش ميپروژه اح

)چوئبده آبادان( با رعایت اصول بهداشتی و 

 پيشگيری از بيماری لكه سفيد

06279-0229-25-022222-

200-0 
 پروژه

هشكده آبزی پروری پژو

 جنوب كشور
  9206 9206 مختومه همكار

موضوعی و منطقه ای -تدوین برنامه محصولی

 ماهيان جنوب
 پروژه 04299-90-47-0

پژوهشكده آبزی پروری 

 جنوب كشور
  9212 9204 مختومه همكار

در  94205طراحی و استقرار سيستم ایزو

آزمایشگاههای مراكز تحقيقاتی تابعه مؤسسه 

پروری فاز دوم پژوهشكده آبزی -قات شيالتتحقي

 پروری جنوب كشورپژوهشكده آبزی-آبهای داخلی

 پروژه 00250-90-90-2
پژوهشكده آبزی پروری 

 جنوب كشور
  9212 9200 مختومه همكار

ایمن سازی ميگوهای پرورشی در برابر بيماری لكه 

سفيد با استفاده از پروتئينهای نوتركيب توليدی و 

 ن در شرایط آزمایشگاهیمطالعه آ

 پروژه 01277-90-47-0
پژوهشكده آبزی پروری 

 جنوب كشور
 76997 9219 9201 مختومه همكار

بررسی امكان رسيدگی جنسی پيش مولدین 

 كپورماهيان هندی در استخرهای خاكی
 پروژه 01215-90-90-2

پژوهشكده آبزی پروری 

 جنوب كشور
 - 9219 9201 مختومه همكار

تعيين هویت ویروسهای بيماریزا در شناسایی و 

ماهيان گرمابی و دریایی با استفاده از روشهای 

نوین به منظور ابداع و معرفی كيتهای مولكولی 

تشخيص سریع )كيت بيماریهای ویروسی ماهی 

 (VNN ،WSSV ،SVCشامل 

 پروژه 01262-0127-90-47-92
پژوهشكده آبزی پروری 

 جنوب كشور
 همكار

 

 

 

 

 

 مختومه

9201 9210  

بررسی اپيدميولوژیك تاثير برخی عوامل محيطی و 

مدیریتی در بروز بيماری لكه سفيد در ميگوی 

 سفيد هندی و ميگوی پاسفيد

01274-9050-90-2  
پژوهشكده آبزی پروری 

 جنوب كشور
 همكار

 

 

 مختومه

9201 9219  

  9210 9201 مختومه همكارپژوهشكده آبزی پروری  طرح ملی 90-02-90-0127-01269شناسائی و تعيين هویت ویروسهای بيماریزا در 



های نوین به منظور ابداع و با استفاده از روش ميگو

كيت  (معرفی كيتهای مولكولی تشخيص سریع 

 TSV, HPV بيماریهای ویروسی ميگو شامل

,MBV ) 

 جنوب كشور 

بررسی امكان القای تریپلویيدی با استفاده از 

 Barbusنی )شوكهای دمایی در ماهی ب

sharpeyi) 

 پروژه 04299-90-47-0
پژوهشكده آبزی پروری 

 جنوب كشور
 74022 9212 9204 مختومه مجری

بررسی ژنتيك جمعيت ماهی صبور در استان 

 خوزستان
01950-90-47-7 

طرح 

 خاص         

پژوهشكده آبزی پروری 

 جنوب كشور
 75497 9219 9201 مختومه مجری
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 ، متوقف شده  مختومه      : در دست اجراء وضعيت  **

 : ، اختراع و ابتكارنوآوري -13

 تاريخ محل تاييد يا ثبت مورد رديف

در ماهی  MHC-DABII توالی در جایگاه ژنی 0ثبت  9

 ن بار در جهانفيتوفاگ برای نخستي

NCBI Jul-2016 

(LC164145-49&LC159062-4) 

 

 : مقاالت علمي و پژوهشي -14
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ی از باربوس بررسی امكان وجود پلی مرفيسم ژنتيكی در ماهی بن 1

 ماهيان استان خوزستان

اولين همنشست ملی باربوس    *

 ماهيان ـ ایران

 
41 0 

 2 00  هشتمين كنگره ژنتيك ایران  *  ارزیابی توده ژنتيكی ميگوی آب شيرین 2

 2 00  سومين همایش ملی بيوتكنولوژی  *  تعيين ضریب همخونی در ميگوی عظيم الجثه آب شيرین 3

4 Estimate of Inbreeding Coefficient …. *   International freshwater 

prawn – India 2003 
 0222 2 

منطقه خوزستان: ماهی بنی  ماهيانتعيين فرمول كروموزومی باربوس 3

Barbus sharpeyi 

  نهمين كنگره ژنتيك ایران  * 
07 9 

 استان مهم ماهياناز باربوس گونه دو سيتوژنتيك بررسی 7

 Barbus esocinus عنزه و Barbus grypus شيربت:خوزستان

  نهمين كنگره ژنتيك ایران  * 
07 0 

6 Karyotyping of Barbus fishes in Khoozestan 

province: Benni (Barbus sharpeyi) 

 *  The Arabian sea 

international conference 

on science and technology 

of aquaculture, fisheries 

and oceanography 

 

2007 9 

8 Cytogenetical study of two barbus fishes of 

Khoozestan province: Shirbot (Barbus grypus) and 

Anzeh (Barbus esocinus) 

 *  The Arabian sea 

international conference 

on science and technology 

of aquaculture, fisheries 

and oceanography 

 2007 2 

 9 06  مرند-شناسی سمينار ملی زیست  *  ماهيان: صبوراز شگ DNAسازی استخراج بهينه 9

جهت استفاده در  DNAمقایسه روشهای ارزیابی كمی و كيفی  10

 (Litopenaeus vannameiردیابی پاتولوژیك ميگوی وانمی )

پانزدهمين كنگره ملی دامپزشكی   * 

 ایران

 
04 9 

بررسی جمعيتهای ماهی صبور در آبهای خوزستان با استفاده از روش  11

 GSIژنتيك ملكولی و شاخص 

اولين كنفرانس ملی علوم شيالت و    *

 آبزیان ایران

 
04 9 



( در  Liza klunzigeriبررســی ژنتيكــی جمعيتهــای مــاهی ميــد ) 12

 سواحل استان خوزستان 

اولين كنفرانس ملی علوم شيالت و   * 

 ن ایرانآبزیا

 
04 9 

آبی جنوب ارزیابی مدیریت ژنتيكی در كارگاههای پرورش ماهيان گرم 13

 غربی ایرانو جنوب

  دهمين كنگره ژنتيك ایران  * 
04 9 

در آبهای  Tenualosa ilishaبررسی وضعيت ژنتيكی ماهی صبور  14

 استان خوزستان

  دهمين كنگره ژنتيك ایران  * 
04 9 

استخراجی در پروسه مولكولی كاوش   DNAهينه بررسی شرایط ب 13

 (WSSVسفيد ميگو )عامل بيماریزای لكه

 

  دهمين كنگره ژنتيك ایران  * 

04 9 

نهمين كنفرانس آمار ایران، دانشگاه   *  های ماهی صبور در آبهای استان خوزستانآناليز تشخيص جمعيت 17

 اصفهان

 
04 9 

( در Tenualosa ilisha )ی صبور مطالعه ساختار ژنتيك جمعيت ماه 16

 RAPDهای خوزستان با استفاده از روش مولكولی آب

سال  مجله علمی پژوهشی شيالت ایران *  

هفدهم 

 9شماره
 9 04بهار

18 Analysis of occurrence for three pathogens: WSSV, 

TSV and IHHNV in cultured vannamei of Abadan 

(Iran)   
 *  1st International Congress 

on Aquatic Animal Health 

Management and 

Diseases-Tehran 

 9 04زمستان  

19 Detection Taura Syndrome Virus in cultured 

Litopenaeus vnnamei in Iran by histopathology and 

polymerase chain reaction 

*   1st International Congress 

on Aquatic Animal Health 

Management and 

Diseases-Tehran 

 5 04زمستان  

های ماهی صبور در آبهای استان خوزستانآناليز تشخيص جمعيت 20    

* 

سال  (آمار)ندا دانشجویی نشریه

ششم 

شماره 

 دوم 

پایيز و 

 04زمستان 
9 

21 The first attempt to artificial propagate Gattan 

(Barbus xanthopterus, Heckel ) by hypophysis 

extract 

 

*   Scientific   thThe 6

Conference on Fisheries 

Science-Iraq 
 March-

2009 
3 

22 Genetic survey on some important Barbus species 

in South-West of Iran 

 

*   Scientific   thThe 6

Conference on Fisheries 

Science-Iraq 

 March-

2009 
3 

23 A Comparison between Sobour (Tenualosa ilisha) 

of Iran and Iraq by Molecular Method 
*   Scientific   thThe 6

Conference on Fisheries 

Science-Iraq 

 March-

2009 
1 

شانزدهمين كنگره دامپزشكی    * خوزستان استان پرورشی ميگوهای درIHHNV ویروس تشخيص 24

 -ایران
 9 01هارب 

 استان پرورشی ميگوهای در سفيد لكه بيماری وضعيت بررسی 23

 خوزستان

شانزدهمين كنگره دامپزشكی    *

 -ایران
 7 01بهار 

ميگوهای پرورشی وانامی در استان خوزستان  TSVتشخيص ویروس  27

 با روش مولكولی و هيستوپاتولوژی

شانزدهمين كنگره دامپزشكی    *

 -ایران
 7 01بهار 

26 Sperm motility and seminal plasma characteristics 

in Barbus sharpeyi (Gu¨nther, 1874) 

doi:10.1111/j.1365-2109.2010.02600.x 

  

* Aquaculture Research 

4
1

, 
6

8
8

-6
9
4

 

2010 2 

   بيوتكنيك تكثير مصنوعی ماهی گطان 28

* 

 مجله علمی پژوهشی شيالت ایران
سال 

نوزدهم 

 7شماره 

9201 7 



 Tauraشناسی و مولكولی سندروم ویروس تورا )مطالعه آسيب 29

Syndrome Virus( در ميگوی پاسفيد )Litopenaeus 

vannameiدر ایران ) 

  

* 

 ایسهیمقا یولوژيپاتوب

 5 12تابستان   0شماره 

افزایش حساسيت ميگوی وانامی آلوده به ویروس لكه سفيد نسبت به  30

 پرورشی چوئبده آبادانع ویبریوها در مزار

  

* 

نشریه دامپزشكی در پژوهش و 

شماره  سازندگی

927 
 7 9212پایيز 

های ژنتيكی خنثی و سازشی در جمعيت رآورد نسبی پتانسيلب 31

 كشور های كارگاهی )پرورشی( كپور نقره ای

  

ش
یر

پذ
 

 فيزیولوژی و بيوتكنولوژی آبزیان

 9215 9 

جایگاه ژنی  هاییابی و شناسایی چندشكلیكلونينگ، توالی 32

MHC-DAB II در ماهی فيتوفاگ (Hypophthalmichthys 

molitrix) 

  

ش
یر

پذ
 

فناوری دانشگاه تربيت زیست

 مدرس
 9215 9 

 Parentage assignment and parental contribution of 

Silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) in semi-

natural system of propagation using microsatellites 

  

ی
رس

 بر
ال

 ح
در

 

 

  9 

 های علمی وپژوهشی معتبر داخلی یا خارجی اشاره شود.در مورد مقاالت چاپ شده، باید صرفاً به مقاالت چاپ شده در مجله  *

 ب و ساير آثار منتشر شده:كت -13

ف
دي

ر
 

 تيراژ نوع* عنــــــــــــــــــوان
 تعداد

 صفحات
 تاريخ چاپ

 9215 619 622  جنوب)همكار مولف( انيماه یسند راهبرد 1

 1394 81 52 (75497)فروست:گزارش پروژه  بررسی ژنتيك جمعيت ماهی صبور در استان خوزستان 2

3 
های دمایی در با استفاده از شوك بررسی امكان القای تریپلویيدی

 (Barbus sharpeyiماهی بنی )

 1393 73 52 (74022گزارش پروژه )فروست:

 

 تشويقات و جوايز علمي :-17

 تاريخ اعطاء اعطا كننده مورد رديف

 05 ریاست مؤسسه پروژه احيای پرورش ميگو در سایتهای استان خوزستان 1

 04 ریاست مؤسسه پروری جنوب كشورآبزی پژوهشكده– 04پژوهشگر نمونه سال  2

 علمي و پژوهشي داخلي و خارجي : …ها و همكاري با مجامع ، شوراها ، كميسيونها، كميته -16

 سمت* ماهعضويت به مدت عضويت تاريخ عنوان رديف

 عضو پيوسته  تاكنون 05 انجمن ژنتيك ایران 1

   فروردین  06 ت ایرانعضو كميته تخصصی فرآوری موسسه تحقيقات شيال 2

   04تابستان  عضو كميته تخصصی فرآوری آبزیان شيالت استان. 3

 …سمت : ریيس ، دبير ، عضو، *



 : تدريس -18

 عنوان واحد درسي رديف

 تعداد واحد

 سال تحصيلي تدريسدانشگاه محل

 نيمسال

ي
ظر

ن
ي 

لم
ع

 

ول
ا

وم 
د

 

1 
مجتمع آموزشی جهاد   0 زبان تخصصی شيالت

 شاورزی استان خوزستانك

06-04  * 

 

 سوابق اجرايي : -20

 تاريخ انتصاب سمت رديف
 مدت اشتغال در سمت

 مذكور به ماه 

   69 مسئول آزمایشگاه بخش بيوتكنولوژی 1

  84 سرپرست بخش بيوتكنولوژی 2

  83 كارشناس ارشد ژنتيك و اصالح نژاد 3

  01دی ماه  اهيانمسؤول امور تحقيقات ژنتيك و اصالح نژاد م 4

 :  *مهارتهاي شخصي -21

 ميزان تسلط مهارت رديف

1 
و  05)تابستان  MCHEمدرك  2دارایخوب،  )توانایی در درك مطالب و ترجمه( زبان انگليسی

 (12تابستان-06زمستان 

2 
،   word، Excel ،  Photoshop)  كامپيوترافزارهای تخصصی ژنتيكی، نرم

Power point   ،…  ) 

 الیع

  مولكولی پژوهشكده ژنتيك آزمایشگاه  اندازی تكنيكیراه 3

 

 : ساير موارد -22

 هاي:شركت در دوره

 (02آشنایی با مبانی و كاربرد الكتروفورز )زمستان

 (02آشنایی با دستگاه كروماتوگرافی گازی و مایع در بيوتكنولوژی آبزیان )زمستان 

 (09آموزشی تجزیه مواد غذایی )بهار

 (09)بهار HACCPهای شيالتی با كاربرد سيستم زشی كنترل كيفی فرآوردهآمو

 (07()پایيزSep. 2005 30-26كارگاه آموزشی ژنتيك و بيولوژی مولكولی آبزیان )

 (07كارگاه آموزشی آشنایی با كيت مولكولی تشخيص بيماریهای آبزیان )زمستان 

 05بهار -Upstream processing fermentation and cell cultureدوره 

 05تابستان – Cloning for Heterologous Gene Expressionدوره آموزشی 

 06زمستان  -های آزمایشگاهی در سایت مربوط به مؤسسه تحقيقات شيالت ایرانكارگاه آموزشی سيستم ورود داده

Testing & calibration laboratories awareness- July 2010 

 01مهر -خطاها و محاسبه عدم قطعيت آزمون دوره آموزشی ریشه یابی



Training workshop on shrimp farming (01)زمستان 

Training workshop on good pond management (12)بهار 

 (9201)  صحه گذاری روشهای آزمون

 ISO 19011:2002 (9201)مميزی داخلی بر اساس استاندارد 

 9219، خرداد های غذایی دریاییارزیابی حسی فرآورده

 9219كاربرد روش ایمونوهيستوشيمی در مطالعات تنظيم یونی ماهيان، خرداد 

 ارائه كارگاه آموزشي:

  ( 12ارائه كارگاه آموزشی در زمينه تشخيص مولكولی بيماریهای ميگو )تابستان 

 انشگاه علوم دریایی خرمشهر و دانشگاه ليسانس و دكتری )دروزه در زمينه ژنتيك مولكولی برای دانشجویان فوقهای یكاجرای دوره

 شمال(-آزاد واحد تهران


